
Referat  
 
for ekstraoridnært bestyrelsesmødet i Vallensbæk Sejlklub tirsdag den 2. september kl. 19.00 
Til stede: Arne Larsen, Rasmus Krossa, Rita Ambs, Michael Bernfeldt, Steen Hillebrecht, Lennart Larsen, Annie 
Nybroe, Thomas Degel, Anne Reusch, John Løvstrøm, 
 
Afbud fra:  Anja Olsen, Jakob Nybroe, Claus Iversen 
       
 
Mødets tema: Strategi for ungdomsafdelingens arbejde de kommende år. 
 

1. Thomas Degel indledte mødet med en status: 
Tal for træningen 25. august: 
 

6 øvede optier (Oliver, Asmus, Asger, Caroline, Søren, Nikolaj (ny)) 
3 begyndere opti (Benjamin, Maj, Sam (alle nye)) 
4 trænere i 2 følgebåde: Erling, Erik, Mogens, TD (og normalt også Bjørn) 
 
4 29’er-sejlere (Matthias, David, Louise, Lasse) 
2 trænere i Tornado RIB: Christian, Rasmus 
 
3 Ynglinge-sejlere (Frederik, Jesper, Lasse – alle nye) 
2 trænere med i 2Ynglinge: Simon (ny), Danni 
 
2 Hobie Cat sejlere (Marc, Emil) 
2 trænere på land: David, Michael 
 
I alt 18 sejlere (heraf 7 nye), 8 trænere, 3 følgebåde og 14 joller på vandet 

 NB! Ikke samme niveau for torsdage 
 
Succes’er: 

• Træning flyttet til mandag og torsdag 
• Helårstræning (søndagstræning vinter) 
• Hobie Cat 
• Stege lejr 
• Den nye følgebådsmotor til begyndere 
• Torsdags kapsejladser 
• Torsdags fællesspisning 

 
 
Udfordringer (i stigende orden): 

• Træner 29er  
• Bådførere Tornado  
• Glasfiberarbejde opti (flere af dem trænger til (semi-)-prof. overhaling)  
• VSK kommune sejler-uge: Bør flyttes til ultimo juni + bemandes ordentligt 
• To-mands jolle løsning mellem opti og 29er (aldersklasse 10 – 15 år) 
• Manglende integration af Ynglinge 
• Passende overgang fra junior til senior-medlemskab (kan man stadig være medlem af ungdomsafdelingen 

som 22-årig?) 
(citat: Thomas) 
 

2. Herefter gjorde Michel Bernfeld rede for sine tanker om en jolleafdeling som en uafhængig afdeling for voksne 
jollesejlere, der selv medbringer joller mm. og hvor VSK skaber attraktive rammer, så især Finn-joller og OK-
joller kan tiltrækkes til klubben som et kraftcenter. Iflg. Michael har Kenneth Bøgild erklæret sig indforstået med 
at fungere som primus motor i en sådan afdeling. 
Bestyrelsen var enig med Michael om, at det er en god idé at etablere en sådan afdeling. Michael tager kontakt 
til Kenneth for at gå videre med planerne – herunder gerne etablering af et jolleudvalg. 



3. Efter nogen diskussion besluttede bestyrelsen at sætte ambitionerne for ungdomsafdelingen efter de vilkår, der 
er i øjeblikket. D.v.s. organisk vækst baseret på godt socialt samvær og på materiel, der giver gode rammer for 
undervisning i sejlads. 
Derfor sættes følgende initiativer i gang: 
 Indkøb af Feva-joller, der skal styrke overgangen til 29'er-jollerne samt give et bredere tilbud til 

nybegynderne – alt efter præferencer – samt bedre muligheder for oplæring via de mere erfarne sejlere. 
Indkøbet er betinget af, at finansieringen er på plads. Det kan fx gøres via salg af en af 29'erne. Thomas 
står for anskaffelse af nye, mens Rasmus står for salgsannoncering, mens Arne står for det endelige salg. 

 Ynglingene beholdes indtil videre – mens vi afventer effekten af Feva-jolle-indkøbet samt evt. studenter-
aktiviteter, som kunne være rettet mod ynglingene. 

 Vi fastholder strategien med at være ungdomsvenlig sejlklub, hvilket indebærer fortsatte investeringer i 
uddannelse, fortsat arbejde efter diplomprogrammet samt bl.a. vinteraktiviteter. 

 Der indføres brugerbetaling ved lån af joller: 500 kr. pr. optimist og 1000 kr. pr. jollesejler ved de større 
joller. 

 Dermed bygger fremtidens juniorafdeling på sejlads i følgende jolletyper: optimist og Feva som 
introduktion, 29'er og Hobie 16 for de mere øvede derudover kan der tilbydes Laser og sejlads i Ynglinene. 
 

 9/9/08/SRH 
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